Primo Smart Card Reader

#23890

Leitor de smartcards

Leitor de smartcards para identificação pessoal em sites e serviços públicos

Características principais

• Prático para identificação pessoal em sites e serviços públicos
• Compatível com todos os smartcards DNI
• Compatível com FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Class A, B e C
para iniciares sessão em sites governamentais de forma segura
• Formato fino com cabo de 100 cm, fica perfeitamente na
secretária
• Fácil de ligar: basta ligares o cabo USB ao PC ou portátil
• Pés em borracha antiderrapante para inserires
convenientemente cartões

O que está na caixa

• Leitor de smartcards

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• MacOS 10.15 (Catalina) ou posterior
• Porta USB
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Primo Smart Card Reader
The Smart Solution
Each day more corporations rely on smartcards for identifying
personnel and approving access to websites, restricted areas
and public administrations. With the Primo Smartcard Reader
you have a reliable solution to access these areas with your
PC or laptop via a USB port

Secure Access
The Primo Smartcard Reader is compatible with all DNI
smartcards. It is compliant with most Personal Identity
Verification standards, including FIPS 201, FIPS TAA, and ISO
7816 Class A, B and C, which makes it very suitable to securely
login to government websites.

Within Reach
Thanks to its compact design, you’ll want to keep the Primo
Smartcard Reader on your desk at all times. By keeping it
within reach, you’ll easily have access to your secure work
environments. It has anti-skid rubber feet to make sure it
stays in plays, while the 1m long USB cable ensures enough
flexibility to place it where you want.
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Primo Smart Card Reader
GERAL
Installation type

External

USB type

USB-A

Height of main product
(in mm)

16 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

79 mm

Total weight

46 g

2.0

Cable length main cable 100 cm

Compatible cards

DNI, smartcard

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONNECTIVITY
USB version

COMPATIBILITY
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